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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente e distribuídas sem falhas 
ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 10 

MATEMÁTICA E LÓGICA 11 a 20 

CONHECIMENTOS GERAIS 21 a 30  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 31 a 50 

 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Emprego especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao emprego para o qual você fez a inscrição. 

Caso não esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, que deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração 

das questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de 

Respostas. 

5. Ao receber a Folha de Respostas Personalizada, faça a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do 

número de sua inscrição. As eventuais divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. Além disso, 

preencha, corretamente, o tipo de prova e escreva a palavra de segurança nos respectivos locais indicados em sua folha de 

respostas, conforme especificado na capa na prova. 

6. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a alternativa que a responda corretamente.  

Exemplo:  

 

 

 

7. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

8. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle o seu tempo. 

9. Iniciada a prova, somente será permitido deixar, definitivamente, a sala após 60 (sessenta) minutos.  

10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

11. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala até os últimos 60 (sessenta) 

minutos que antecedem o encerramento da prova. 

12. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

b) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos 

para obter vantagens para si ou para outros. 

e) For surpreendido portando ou manuseando qualquer aparelho eletrônico, mesmo que devidamente acondicionado no 

envelope de guarda de pertences, nas dependências do estabelecimento durante a aplicação da prova objetiva. 

13. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, 

inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 

14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a 

ata e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno. 

15. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando-a. 

16. Está disponível no verso da capa (página 2) do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado.   Este 

poderá ser levado pelo candidato. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A melhor opção 
Carlos Drummond de Andrade 

 

Todos começaram a dizer que o ouro é a melhor 
opção de investimento. Fernão Soropita deixou-
se convencer e, não tendo recursos bastantes 
para investir na Bolsa de Zurique, mandou fazer 
uma dentadura de ouro maciço. 
Substituir sua dentadura convencional por outra, 
preciosa e ridícula, valeu-lhe aborrecimentos. O 
protético não queria aceitar a encomenda; 
mesmo se esforçando por executá-la com 
perfeição, o resultado foi insatisfatório. O 
aparelho não aderia à boca. Seu peso era 
demasiado. A cada correção diminuía o valor em 
ouro. E o ouro subindo de cotação no mercado 
internacional. 
O pior é que Fernão passou a ter medo de todos 
que se aproximavam dele. O receio de ser 
assaltado não o abandonava. Deixou de sorrir e 
até de abrir a boca. 
Na calçada a moça lhe perguntou onde fica a Rua 
Gonçalves Dias. Respondeu inadvertidamente, e 
a moça ficou fascinada pelo brilho do ouro ao 
sol. Daí resultou uma relação amorosa, mas 
Fernão não foi feliz. A jovem apaixonara-se pela 
dentadura e não por ele. Mal se tornaram íntimos, 
arrancou-lhe a dentadura enquanto ele dormia, e 
desapareceu com ela. 

 

Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de. O 
sorvete e outras histórias. Editora Ática: São 
Paulo, 1994, p. 19. 
 

Questão 01  
 

O texto acima é classificado como: 
 

(A) Artigo. 
(B) Crônica. 
(C) Conto. 
(D) Reportagem. 

 

Questão 02  
 

Qual é a função sintática da palavra 
“aborrecimentos” na oração “Substituir sua 
dentadura convencional por outra, preciosa e 
ridícula, valeu-lhe aborrecimentos.”? 
 

(A) Objeto indireto. 
(B) Sujeito. 
(C) Objeto direto. 
(D) Adjunto adverbial. 

 

Questão 03  
 

Marque a alternativa que traz um sinônimo para a 
palavra “inadvertidamente”, que é usada na 
oração “Respondeu inadvertidamente, e a moça 
ficou fascinada pelo brilho do ouro ao sol.”. 
 

(A) Calmamente. 
(B) Solenemente. 
(C) Prudentemente. 
(D) Irrefletidamente. 

Questão 04  
 

Assinale a alternativa que indica a que classe de 
palavras pertence o termo “mal”, considerando o 
contexto da oração “Mal se tornaram íntimos, 
arrancou-lhe a dentadura enquanto ele dormia 
[...]”. 
 

(A) Conjunção. 
(B) Substantivo. 
(C) Advérbio. 
(D) Adjetivo. 

 

Questão 05  
 

Assinale a alternativa em que um dos elementos 
do par de palavras NÃO está de acordo com a 
ortografia oficial. 
 

(A) Estático – extático. 
(B) Ascender – acender. 
(C) Extensão – estensão. 
(D) Cessão – sessão. 

 

Questão 06  
 

Marque a alternativa em que a palavra “exemplo” 
apresenta função de predicativo do objeto. 
 

(A) O chefe a considera um exemplo. 
(B) Ela é um exemplo. 
(C) Esta instituição a transformou num 

exemplo. 
(D) Ela precisa de um exemplo. 

 

Questão 07  
 

Qual conjunção pode ser adequadamente usada 
na lacuna da oração “Em 2016, os resultados da 
empresa foram excelentes. _____, ela declarou 
falência no mês passado.”? 
 

(A) por isso 
(B) ou 
(C) não obstante 
(D) por conseguinte 

 

 Questão 08  
 

Em qual das orações abaixo, a palavra 
“segundo” é classificada como substantivo? 

 

(A) O diodo emitiu luz durante um segundo. 
 

(B) No segundo dia da excursão, visitamos 
uma cachoeira. 

 

(C) Segundo uma pesquisa recente, beber 
água demais pode ser fatal. 

 

(D) Primeiramente, faremos a revisão e, por 
segundo, a impressão do texto. 
 

Questão 09  
 

Indique a alternativa em que há um erro de 
separação silábica. 
 

(A) I-ne-le-gi-bi-li-da-de, ex-ce-ção. 
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(B) P-te-ro-dác-ti-lo, re-tân-gu-lo. 
(C) Cons-ti-tu-ci-o-nal-men-te, as-cen-so-ris-ta. 
(D) A-qua-pla-na-gem, pro-jé-teis. 

 

Questão 10  
 

Assinale a alternativa que apresenta os porquês 
que podem ser corretamente usados na lacuna 
da oração “– _______ você não me avisou que 
teríamos reunião? – Não avisei, _______ também 
não sabia disso.”: 
 

(A) Porque, porquê. 
(B) Por quê, porque. 
(C) Por que, por quê. 
(D) Por que, porque. 

 

MATEMÁTICA E LÓGICA 

 

Questão 11  
 

Considere a sequência abaixo: 
 

2; 4; 8; 16; ... 
 

Considerando que x seja o sexto termo desta 
sequência e y o oitavo termo, então o valor de 2y-
3x é igual a: 

 

(A) -640. 
(B) -320. 
(C) 320. 
(D) 420. 

 

Questão 12  
 

A área de um quadrado é representada pelo 

polinômio (               . Sendo assim, 
qual é o polinômio que representa o lado desse 
quadrado? 

 

(A) (4x+y) cm. 
(B) (2x-2y) cm. 
(C) (x+y) cm. 
(D) (2x+y) cm. 

 

Questão 13  
 

Lucas tem um terreno retangular. Sabendo que a 
largura desse terreno é 6 metros menor que seu 
comprimento, e que seu perímetro é de 48 

metros, então sua área em    é de: 
 

(A) 135. 
(B) 125. 
(C) 90. 
(D) 60. 

 

Questão 14  
 

Daniela possui 64 cubos brancos de arestas com 
medida de 1 cm. Depois de empilhar as 64 peças 
formando um cubo maior de arestas com medida 
de 4 cm, ela pintou todas as faces do cubo maior 
de vermelho. Após separar novamente todos os 
cubos menores, quantos não estavam com 
nenhuma de suas faces pintadas? 

 

(A) 6. 
(B) 8. 
(C) 12. 
(D) 16. 
 

Questão 15  
 

Segundo Platão (outras fontes afirmam que foi 
Pitágoras) “Os números governam o mundo”. 
Considerando seus conhecimentos sobre os 
conjuntos numéricos, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 

(A) A diferença entre dois números naturais é 
sempre um número natural. 
 

(B) O produto entre dois números irracionais é 
sempre um número irracional. 

 

(C) O quociente entre dois números inteiros é 
sempre um número inteiro. 

 

(D) O produto entre dois números irracionais 
nem sempre é um número irracional. 

 
Questão 16  

 

Um candidato fez prova de concurso em duas 
cidades diferentes. Em uma das cidades, a 
probabilidade de esse candidato passar na prova 
é de 30% e, na outra cidade, a probabilidade de 
ele passar é de 50%. Qual é a probabilidade de 
esse candidato passar em pelo menos uma 
dessas cidades? 

 

(A) 50%. 
(B) 60%. 
(C) 65%. 
(D) 70%. 

 

Questão 17  
 

Alguns amigos de colégio resolveram marcar um 
jantar de reencontro depois de 10 anos sem se 
ver. Compareceram ao jantar 13 pessoas. Sobre 
essas pessoas, podemos afirmar com certeza 
que: 

 

(A) Pelo menos 3 são mulheres. 
 

(B) Todos são homens. 
 

(C) Pelo menos 2 têm altura inferior a 1,6 
metros. 

 
(D) Pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo 

mês. 
 

Questão 18  
 

Uma escada mede 2,5 metros e uma de suas 
extremidades está apoiada no topo de um muro 
com 1,5 metros de altura, como mostra a figura.  
A que distância o pé da escada está da base do 
muro?  
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(A) 2 metros. 
(B) 2,4 metros. 
(C) 2,8 metros. 
(D) 3 metros. 
 

Questão 19  
 

Um aluno de matemática lançou uma bola e 
percebeu que sua trajetória é descrita pela 

função           , onde y representa a 
altura em metros e x o tempo em segundos. 
Sendo assim, qual é a altura máxima que essa 
bola atinge?  

 

(A) 5 metros. 
(B) 4 metros. 
(C) 3,5 metros. 
(D) 2 metros. 
 

Questão 20  
 

Uma mercadoria que custava R$ 1.200,00 passou 
a custar R$ 1.512,00. Qual foi o percentual de 
aumento dessa mercadoria? 

 

(A) 15%. 
(B) 24%. 
(C) 26%. 
(D) 32%. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 21  
 

Em abril de 2017, como desdobramento 
da delação premiada de executivos da 
empreiteira Odebrecht (a “delação do fim do 
mundo”), o ministro do STF – Supremo Tribunal 
Federal, Edson Fachin, autorizou a abertura de 
inquérito contra dezenas de figuras públicas dos 
mais altos escalões da República. Os pedidos de 
inquérito haviam sido formalmente entregues em 
março pelo Procurador-Geral, Rodrigo Janot, em 
um documento que ficou conhecido como a “lista 
de Janot”. Para se ter noção, a lista de Fachin 
traz oito ministros do governo Temer, 
24 senadores, 39 deputados federais e 
três governadores. Aparecem nos inquéritos 
autorizados por Fachin quatro ex-presidentes –
 Dilma, Lula, FHC e Collor (Folha de São Paulo, 
2017).  Desses, apenas Collor, hoje 
senador, será julgado no STF, já que os demais 
não possuem: 
 

(A) Partido político. 
(B) Defesa prévia em julgamento. 
(C) Curso superior. 
(D) Foro privilegiado. 
 

Questão 22  
 

A sequência de revoltas populares ocorridas em 
diferentes países contra regimes ditatoriais e em 
busca de melhorias sociais para a população 
teve início em 2010. A começar pela Tunísia, os 
governantes de nações como Egito, Líbia, Iêmen, 
Bahrein, Jordânia e Angola presenciaram 
levantes em suas cidades, da mesma forma como 
ocorreu na Síria 
(http://guiadoestudante.abril.com.br). Esse 
episódio é conhecido como: 

 

(A) Terrorismo. 
(B) Primavera Árabe. 
(C) Guerra Química. 
(D) Holocausto. 

 

Questão 23  
 

Desde a morte prematura do Ministro Teori 
Zavascki em um acidente aéreo em janeiro de 
2017, ocorrido em Paraty, Rio de Janeiro, uma 
vaga de Ministro no Supremo Tribunal Federal 
(STF) ficou em aberto. A dúvida sobre quem 
sucederia Teori chegou ao fim com a indicação 
de Alexandre de Moraes, ministro da Justiça do 
presidente Michel Temer, à vaga. Afinal, quem 
pode ser indicado para ministro do STF e como 
ocorre a indicação de acordo com a Constituição 
Federal? 
 

(A) Compete ao Presidente da República 
indicar o ministro, dentre brasileiros natos 
com mais de 35 anos e menos de 65 anos. 
Deve ter notável saber jurídico e reputação 
ilibada. 
  

(B) Compete ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) indicar o ministro, 
dentre brasileiros natos com mais de 18 
anos e menos de 60 anos. Deve ter notável 
saber jurídico e reputação ilibada. 

 

(C) Compete ao Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) indicar o ministro, 
dentre brasileiros natos com mais de 50 
anos e menos de 70 anos. Deve ter notável 
saber jurídico e reputação ilibada. 
  

(D) Compete ao Presidente da Câmara dos 
Deputados indicar o ministro, dentre 
brasileiros natos com mais de 25 anos e 
menos de 50 anos. Deve ter notável saber 
jurídico e reputação ilibada.  

 

Questão 24  
 

O Brasil é repleto de belos destinos turísticos 
prontos para serem visitados, mas uma parcela 
significativa da população ainda não teve a 
oportunidade de descobrir seu próprio país. A 
conclusão é resultado de uma pesquisa 
encomendada pelo Ministério do Turismo, que 
identificou que 44,4% dos brasileiros nunca 
viajaram a turismo pelo país 
(http://www.brasilcultura.com.br). A região Norte 
é pouco conhecida dos brasileiros de outras 

http://www.politize.com.br/monarquia-e-republica-qual-a-diferenca/
http://www.politize.com.br/procurador-geral-da-republica-o-que-faz/
http://www.politize.com.br/marco-de-2017-retrospectiva/
http://www.politize.com.br/marco-de-2017-retrospectiva/
http://www.politize.com.br/deputado-federal-o-que-faz/
http://www.politize.com.br/governador-o-que-faz/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/04/1874591-fachin-determina-inqueritos-contra-ministros-e-parlamentares-diz-jornal.shtml
http://www.politize.com.br/6-coisas-para-saber-sobre-o-stf/
http://www.politize.com.br/foro-privilegiado-o-que-e/
http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/morre-teori-zavascki/
http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/morre-teori-zavascki/
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regiões, mas tem um grande potencial turístico. 
Um de seus estados é o: 
 

(A) Espírito Santo. 
(B) Acre. 
(C) Rio de Janeiro. 
(D) Maranhão. 

 

Questão 25  
 

Um acordo entre o Ministério do Meio Ambiente e 
o Banco Mundial vai garantir recursos de US$ 50 
milhões para o bioma Cerrado. A medida apoiará 
a implementação do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) em oito estados e no Distrito Federal. A 
iniciativa garantirá, entre outras coisas, a 
recuperação de reservas legais e áreas de 
preservação permanente em propriedades rurais 
familiares. O projeto é aplicado na região de 
maior produtividade agrícola do País 
(http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2017). O 
ministro do Meio Ambiente destacou a 
importância do CAR para a recomposição de 
paisagens florestais no Cerrado e para o combate 
ao desmatamento. O atual ministro do Meio 
Ambiente é: 
 

(A) Izabella Teixeira. 
(B) Carlos Minc. 
(C) José Sarney Filho.  
(D) Henrique Brandão Cavalcant. 

 

Questão 26  
 

A Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 
regulamentou o art. 225 da Constituição Federal e 
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza – SNUC. Conforme seu 
Art. 1º essa Lei estabelece critérios e normas 
para a criação, implantação e gestão das 
unidades de conservação. Os objetivos e a 
classificação das Unidades de Conservação da 
Natureza no Estado do Paraná são concorrentes 
com o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação, conforme dispõe a legislação 
federal em vigor. O objetivo básico das Unidades 
de Proteção Integral é preservar a natureza, 
sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 
recursos naturais, com exceção dos casos 
previstos em lei 
(http://www.meioambiente.pr.gov.br). O grupo 
das Unidades de Proteção Integral é composto 
pelas seguintes categorias de unidade de 
conservação: 
 

I. Estação Ecológica. 
II. Reserva Biológica. 
III. Parque Nacional. 
IV. Monumento Natural. 

 

Analise as assertivas acima e assinale a 
alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas a assertiva I está correta. 
(B) Apenas as assertivas I, II e IV estão 

corretas. 
(C) Apenas a assertiva II está correta. 
(D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

Questão 27  
 

O projeto de Acordo de Cooperação para 
melhorias no Sistema de Logística Reversa, 
iniciado em 2014 para avaliar a logística reversa 
dos resíduos eletroeletrônicos chega à fase de 
avaliação final. O primeiro encontro dessa nova 
etapa ocorreu em 26 de maio de 2017, no 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços. O acordo, fruto da parceria entre a 
Agência de Cooperação Internacional do Japão 
(JICA) e o governo brasileiro, foi assinado em 10 
de outubro de 2013, com a proposta de identificar 
oportunidades para melhoria no sistema de 
logística reversa de eletroeletrônicos por meio de 
trocas em experiências com organismos 
japoneses (http://www.mma.gov.br). O que é 
logística reversa? 
 

(A) Instrumento de desenvolvimento 
econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios 
destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em 
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou 
outra destinação final ambientalmente 
adequada. 

 

(B) É um sistema de levantamento, tratamento, 
acesso e divulgação pública de dados e 
informações sobre as emissões e as 
transferências de poluentes que causam ou 
têm o potencial de causar impactos 
maléficos para os compartimentos 
ambientais ar, água e solo. 

 

(C) É todo e qualquer resíduo proveniente das 
atividades humanas ou gerados pela 
natureza em aglomerações urbanas. 

 

(D) Instrumento que regula o lixo das casas, 
bares, lanchonetes, restaurantes, 
repartições públicas, lojas, supermercados, 
feiras e do comércio. 

 

Questão 28  
 

Começou no dia 17 de abril a Campanha Nacional 
de Vacinação Contra a Influenza/2017, em que 
serão vacinados mais de 54 milhões de pessoas 
que integram os grupos prioritários. O Ministério 
da Saúde adquiriu 60 milhões de doses para a 
imunização (http://www.brasil.gov.br). Todos os 
casos abaixo se incluem no grupo prioritário, 
EXCETO: 
 

(A) Pessoas a partir de 60 anos, crianças 
maiores de seis meses e menores de cinco 
anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias). 
  

(B) Trabalhadores da saúde, professores das 
redes pública e privada, povos indígenas, 
gestantes, puérperas (até 45 dias após o 
parto). 

 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm#art55
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#adct
http://www.mma.gov.br/


Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                                      Página                                                        Prova: TIPO 1 - AMARELA 
 - 7 - 

(C) Pessoas privadas de liberdade, o que inclui 
adolescentes e jovens de 18 a 25 anos em 
medidas socioeducativas. 

 

(D) Funcionários do sistema prisional. 
 

Questão 29  
 

O tablet e a televisão com alta definição surgem a 
cada instante e essa rapidez com que a 
tecnologia avança contribui para a geração 
descontrolada de lixo eletrônico. O Brasil é líder, 
entre os países emergentes, na geração de lixo 
eletrônico por habitante, conforme aponta o 
relatório produzido pelo Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente. O tempo médio de 
uso de um aparelho celular no Brasil é inferior a 
dois anos. Todos os objetos listados abaixo são 
considerados lixo eletrônico, EXCETO: 
 

(A) Computador. 
(B) Impressora. 
(C) Estante de MDF. 
(D) Carregador de celular. 

 

Questão 30  
 

Na noite de 26 de fevereiro, aconteceu a 89ª 
cerimônia do Oscar 2017, principal premiação do 
cinema mundial. Com a apresentação do 
comediante norte-americano Jimmy Kimmel, a 
cerimônia ocorreu no tradicional Dolby Theater, 
localizado na Hollywood Boulevard, em Los 
Angeles. A categoria de Melhor Filme foi vencida 
por: 
 

(A) Moonlight – Sob a Luz do Luar. 
(B) La La Land – Cantando Estações. 
(C) Esquadrão Suicida. 
(D) Um Limite Entre Nós. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 31  
 

Considerando o contexto teórico da Escola das 
Relações Humanas, representada por Elton 
Mayo, emerge a concepção do homo socialis. A 
respeito dessas questões, analise as assertivas a 
seguir: 
 

I. O homem é apresentado como um ser 
cujo comportamento não pode ser 
reduzido a esquemas simples e 
mecanicistas. 

 

II. O homem é, a um só tempo, condicionado 
pelo sistema social e pelas demandas de 
ordem biológica. 

 

III. O homem é um ser racional que, ao tomar 
uma decisão, conhece todos os cursos de 
ação disponíveis, bem como as 
consequências da opção por qualquer um 
deles. 

 

IV. Em que pesem as diferenças individuais, 
todo homem possui necessidades de 

segurança, afeto, aprovação social, 
prestígio e autorrealização. 

 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 
 

(A) I, II e III. 
(B) I, II e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) II, III e IV. 
 

Questão 32  
 

Os processos de provisão estão relacionados 
com o suprimento de pessoas para a 
organização. São os processos responsáveis 
pelos insumos humanos e envolvem todas as 
atividades relacionadas com pesquisa de 
mercado, recrutamento e seleção de pessoas, 
bem como sua integração às tarefas 
organizacionais. Trata-se de abastecer a 
organização com as pessoas necessárias para o 
seu funcionamento. Considerando que há muita 
oferta de empregos, com níveis salariais de 
mercado mais altos que os níveis salariais da 
empresa, e que há pouca mão de obra disponível 
no mercado, assinale a alternativa que melhor 
represente os problemas de provisão de 
pessoas. 
 

(A) Não haverá problemas de provisionamento 
de pessoal. 
 

(B) Haverá redução nos custos com salários. 
 

(C) Haverá problemas de altas taxas de turn-
over. 

 

(D) Haverá problemas de baixa demanda por 
produtos. 
  

Questão 33  
 

“[...] As relações interpessoais se desenvolvem 
em decorrência dos processos de interação, que 
corresponde às situações de trabalho 
compartilhadas por duas ou mais pessoas, às 
atividades coletivas e pré-determinadas a serem 
executadas, bem como a interações e 
sentimentos recomendados, tais como: 
comunicação, cooperação, respeito, amizade, 
etc. À medida que as atividades e interações 
prosseguem, os sentimentos despertados podem 
ser diferentes dos indicados inicialmente e então, 
inevitavelmente, os sentimentos positivos de 
simpatia e atração provocarão aumento de 
interação e cooperação, repercutindo 
favoravelmente nas atividades e ensejando maior 
produtividade (CHANLAT, 1993).” (in Silva et al, A 
importância do Relacionamento Interpessoal no 
contexto Organizacional, V CONVIBRA – 
Congresso Virtual Brasileiro de Administração 
disponível em 
<http://www.convibra.org/2008/artigos/289_0.pdf). 
 

Assinale a alternativa que NÃO se relaciona à 
preservação das relações interpessoais na 
administração pública. 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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(A) As funções de confiança, exercidas 
exclusivamente por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, a serem preenchidas 
nesses casos por servidores de carreira, 
destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento. 
 

(B) A lei estabelecerá punição ao servidor 
público civil pela associação sindical. 

 

(C) A lei estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender à 
necessidade temporária de excepcional 
interesse público. 

 

(D) A lei disporá sobre os controles e critérios 
de avaliação de desempenho, direitos, 
obrigações e responsabilidade dos 
dirigentes. 

 

Questão 34  
    

Analise: 
 

O gerente de gestão de pessoas da Interact, 
empresa dedicada ao setor de serviços de 
tecnologia, promoveu uma avaliação de 
desempenho 360º graus. Ao analisar os 
questionários, verifica-se que a cultura 
organizacional do paternalismo faz com que a 
maioria dos entrevistados tenha a propensão a 
favorecer as pessoas de que mais gosta, 
independentemente de suas habilidades e 
competências profissionais e de resultados que 
ela obtenha. Essa propensão é causada, em geral, 
porque o avaliador julga mais favoravelmente os 
funcionários que se identificam mais com ele, e 
não conseguem ficar emocionalmente neutros. 
Essa propensão pode ser qualificada como: 

 

(A) Efeito recenticidade. 
(B) Efeito centralidade. 
(C) Efeito halo ou horn. 
(D) Efeito semelhança. 

 

Questão 35  
 

Organizações com alto enfoque estratégico de 
mercado têm entre suas políticas de gestão de 
pessoas o tratamento da remuneração como um 
elemento impulsionador de processos de 
melhoria, aperfeiçoamento e produtividade pelo 
aumento da competitividade entre as pessoas. 
Obtém-se maior sucesso com essa política 
quando se busca um maior alinhamento entre a 
remuneração das pessoas e o planejamento 
estratégico, que define os investimentos 
organizacionais e o envolvimento delas. Com 
base no texto acima, analise as assertivas 
abaixo: 
 

I. Entre os vários tipos de remuneração por 
desempenho, pode ser citada a 
concessão de vale-alimentação a todos 
da organização. 
 

II. A remuneração fixa e baseada em cargos 
é o melhor sistema para alavancar o 
desempenho. 

 
III. A remuneração por competência permite 

reconhecer a contribuição na execução 
das atribuições e responsabilidades da 
função. 

 

IV. A remuneração com participação nos 
lucros promove baixo envolvimento nos 
processos de melhoria organizacional. 

 

Assinale a alternativa que apresenta as 
assertivas INCORRETAS. 
 

(A) I, II e III. 
(B) I, II e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) II, III e IV. 

 

Questão 36  
 

As core competences (ou competências 
essenciais) foram delineadas nos estudos 
pioneiros de Hamel e Prahalad (2001). Para os 
autores, deveria ocorrer a mudança de foco das 
unidades de negócio para as competências, 
permitindo, desse modo, que as empresas se 
transformassem em um verdadeiro portfólio 
dessas competências. No entanto, para serem 
consideradas core competences, elas deveriam, 
obrigatoriamente, obedecer a três condições: 
teriam que atribuir vantagem competitiva às 
empresas, gerar valor perceptível pelos clientes e 
serem difíceis de imitar pela concorrência. Com 
base no texto apresentado acima, analise as 
empresas: 
 

I. A Delatel exerce o controle dos seus 
funcionários quase que exclusivamente 
através de mecanismos burocráticos, por 
meio de procedimentos operacionais 
padronizados, regras, regulamentações e 
supervisão cerrada, com o objetivo de 
ganhos de produtividade com uma 
estrutura bem planejada de cargos e 
níveis hierárquicos. Um de seus 
funcionários está interessado em 
participar de um programa de 
desenvolvimento gerencial sobre técnicas 
de liderança. Seu chefe argumenta que a 
liderança é fruto de qualidades inatas. 

 

II. A Macrosul está promovendo uma 
verdadeira revolução no seu sistema de 
vendas, cuja arma principal é a tecnologia 
da informação. A equipe de vendas será 
extinta e os vinte melhores vendedores 
serão transformados em consultores de 
mercado. Eles não terão mais a obrigação 
de vender, mas sim de assessorar os 
clientes em todo o processo de compra e 
estocagem de eletrodomésticos e móveis. 
Estarão aptos, inclusive, a orientar os 
clientes quanto às quantidades ideais de 
compra para cada tipo de produto, nos 
diferentes períodos do ano. 
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Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas a Delatel utiliza o conceito de core 
competence e gestão de competências. 
 

(B) Apenas a Macrosul utiliza o conceito de 
core competence e gestão de 
competências. 

 

(C) A Delatel e a Macrosul utilizam o conceito 
de core competence e gestão por 
competências. 

 

(D) A Delatel e a Macrosul não utilizam o 
conceito de core competence e gestão por 
competências. 

 

Questão 37  
 

A administração pública é regida pelos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. Dentre as alternativas 
abaixo, considerando os princípios listados, qual 
caracteriza comportamento adequado para o 
servidor público?  
 

(A) O contador da empresa de economia mista 
de saneamento XA omitiu dados contábeis 
para que o lucro da empresa fosse 
considerado como o previsto pelo mercado 
financeiro. 
  

(B) O presidente de uma instituição financeira 
pública XB recebeu da empresa ZY 
pagamentos de viagens e de hospedagem 
em hotéis luxuosos no exterior, com quem 
a XB mantém contratos de negócios 
implementados.  

 

(C) O diretor-presidente da fundação pública 
YYY cobrava comissões de todas as 
empresas que firmavam contratos com 
YYY, que era por ele dirigida.  

 

(D) Os membros da diretoria da empresa ZZZ, 
de economia mista, em busca de lucro 
maior, procederam à reorganização da 
empresa com corte de empregos ocupados 
por terceirizados que não produziam 
adequadamente.  

 

Questão 38  
 

O comportamento ético do servidor público em 
sua atuação pública deve estar guiado pelos 
princípios da igualdade e não discriminação.  
 

PORQUE 
 

Os processos seletivos para o ingresso na 
função pública são ancorados no princípio do 
mérito e da pessoalidade, e privilegiam os 
princípios da ética pública. 
 

A respeito dessas duas afirmativas, é CORRETO 
afirmar: 
 

(A) Apenas a primeira afirmativa é verdadeira. 
 

(B) As duas afirmativas são falsas. 

 

(C) As duas afirmativas são verdadeiras e a 
segunda justifica a primeira. 

 

(D) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a 
segunda não justifica a primeira. 

 

Questão 39  
 

A redação oficial deve caracterizar-se pela 
impessoalidade, uso do padrão culto de 
linguagem, clareza, concisão, formalidade e 
uniformidade. As qualidades exigidas na redação 
de um documento oficial estão respeitadas em: 
 

(A) Caro Senhor: envio o relatório que você 
pediu sobre as denúncias de 
irregularidades no processo de compras, 
junto com os documentos que provam a 
inexistência delas. 
 

(B) Envio o relatório que foi pedido sobre as 
denúncias de irregularidades no processo 
de compras e os documentos. 

 

(C) Este é o relatório sobre as denúncias de 
irregularidades no processo de compras, 
que o senhor solicitou junto com os 
documentos. 

 

(D) Encaminhamos a V.Sa. este relatório e 
documentos, que tratam da apuração das 
denúncias de irregularidades no processo 
de compras. 

 

Questão 40  
 

Analise: 
 

“Justificou que esse procedimento era possível 
no sentido da aplicabilidade do inciso II do art. 11 
da Resolução nº 046/CUn/2014, o qual permitia 
que os docentes em regime de vinte horas de 
qualquer departamento poderiam ser 
temporariamente vinculados ao regime de 
quarenta horas, sem dedicação exclusiva, após a 
verificação de inexistência de acúmulo de cargos 
e da existência de recursos orçamentários e 
financeiros para as despesas decorrentes dessa 
alteração. Considerando-se em caráter especial o 
que constava do inciso II, que era a possibilidade 
de participação em outras ações de interesse 
institucional, desde que fossem definidas pelo 
Conselho Universitário”. No caso da redação do 
texto acima, trata-se: 
 

(A) Do fecho de um memorando. 
(B) Do fecho de uma ata. 
(C) De trecho do corpo de um memorando. 
(D) Do encaminhamento de uma ata. 

 

Questão 41  
 

Os documentos a seguir são tipos de 
comunicações de Atos Oficiais. Analise as 
definições apresentadas nas assertivas a seguir: 
 

I. Ata – correspondência oficial enviada 
simultaneamente a diversos destinatários, 
com texto idêntico, transmitindo 
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instruções, ordens, recomendações, 
determinando a execução de serviços ou 
esclarecendo o conteúdo de leis, normas 
e regulamentos. 
 

II. Certidão – correspondência que se 
assemelha ao atestado, mas que não deve 
ser expedido por órgãos públicos. É um 
documento em que se manifesta uma 
opinião, conceito, resolução ou 
observação. 

 

III. Circular – correspondência interna 
utilizada entre unidades administrativas 
de um mesmo órgão, que podem estar 
hierarquicamente em mesmo nível ou em 
nível diferente, na qual se expõe qualquer 
assunto referente à atividade 
administrativa. 

 

IV. Memorando – correspondência com 
caráter informativo ou propositivo 
dirigindo um expediente ao presidente da 
República ou ao vice-presidente. 

 

V. Ofício – correspondência oficial expedida 
por e para autoridades públicas com a 
finalidade de tratamento de assuntos de 
serviços oficiais de interesse da 
administração pública entre si e também 
utilizado com particulares. 
 

Assinale a alternativa verdadeira. 
 

(A) Todas as definições estão corretas. 
 

(B) As definições apresentadas nas assertivas 
II, III e V estão corretas. 

 

(C) As definições apresentadas nas assertivas 
I, III e IV estão incorretas. 

 

(D) Todas as definições estão incorretas. 
 

Questão 42  
 

“Segurança da informação é um tema que 
ganhou corpo nos últimos anos, obtendo espaço 
nas mídias e tornando-se „commodity‟, em 
empresas dos mais variados portes e segmentos. 
Em contrapartida, é importante frisar que a 
popularização do termo SI (Segurança da 
Informação) foi motivada pela elevação no 
número de incidentes de segurança, ocorridos 
em âmbito mundial. Os transtornos gerados por 
esses incidentes são variados, provocando 
desde danos à imagem do negócio e vazamento 
de informações críticas, e, até mesmo, 
acarretando em perdas financeiras substanciais.” 
(„ISO 27002: Boas práticas para gestão de 
segurança da informação‟ de 30/12/2016 
disponível em <https://blog.ostec.com.br/ 
padronizacao/iso-27002-boas-praticas-gsi>) 
 

Assinale a alternativa que NÃO representa os 
objetivos da gestão de segurança da informação, 
introduzido pela NBR ISO/IEC 27002 – Código de 
Prática para a Gestão de Segurança da 
Informação. 
 

(A) Identificar pessoas e corrigir seus dados 
pessoais para fins obscuros.  
 

(B) Melhorar a conscientização sobre a 
segurança da informação. 

 

(C) Obter maior controle de ativos e 
informações sensíveis. 

 

(D) Oferecer uma abordagem para a 
implantação de políticas de controles. 

 

Questão 43  
 

Leia cada uma das afirmativas a seguir e assinale 
(V) para verdadeira ou (F) para falsa e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA.  
 

(    ) Recebimento é a atividade intermediária 
entre as tarefas de compra e pagamento 
ao fornecedor, sendo de sua 
responsabilidade a conferência dos 
materiais destinados à empresa. Dentre 
as diversas atribuições básicas do 
recebimento, podem ser citadas: 
coordenar e controlar as atividades de 
recebimento e devolução de materiais, 
analisar a documentação recebida, 
verificando se a compra foi autorizada, 
controlar os volumes declarados na 
Nota Fiscal e no Manifesto de 
Transporte com os volumes a serem 
efetivamente recebidos, dentre outras. 

 

(    ) Armazenamento é a atividade que 
verifica se a quantidade declarada pelo 
fornecedor na Nota Fiscal corresponde 
efetivamente à recebida. A conferência 
qualitativa é a atividade que tem por 
objetivo garantir a adequação do 
material ao fim a que se destina. A 
análise de qualidade efetuada pela 
inspeção técnica visa a garantir o 
recebimento adequado do material. São 
utilizados no processo de inspeção: a 
especificação de compra do material e 
alternativas aprovadas, desenhos e 
catálogos técnicos, dentre outros. 

 

(    ) A distribuição dos materiais estocados 
deve ser realizada mediante 
programação ou necessidade dos 
demais departamentos de uma empresa, 
normalmente, se faz por meio de 
requisição específica. A distribuição 
deve proporcionar condições físicas que 
preservem a qualidade dos materiais e 
obedecer a cuidados especiais, que 
devem ser definidos no sistema de 
instalação e no layout adotado e 
objetivando a ocupação plena do 
edifício e a ordenação da arrumação.  

 

(A) V, V, V. 
(B) F, F, F. 
(C) V, F, V. 
(D) V, F, F. 
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Questão 44  
 

O artigo 37 da Constituição Federal do Brasil de 
1988 estabelece: “A administração pública direta 
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência”. Com base nos princípios expostos no 
texto acima, analise as assertivas: 
 

I. A administração pública é livre para agir 
na ausência da previsão legislativa. 
 

II. A administração pública está obrigada a 
divulgar informações a respeito dos seus 
atos administrativos, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. 

 

III. A administração pública terá como 
objetivo tratamento diferente para com 
todos os indivíduos que compõem uma 
sociedade. 

 

IV. A atuação na administração pública exige 
que o servidor público paute sua conduta 
por padrões éticos que têm por fim último 
alcançar a consecução do bem comum. 

 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 
 

(A) I, II e III. 
(B) I, II e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) II, III e IV. 

 

Questão 45  
 

Sobre a administração pública direta ou indireta 
dos Poderes da União, dos Estados e dos 
Municípios, assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) A lei reservará percentual dos cargos e 
empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência e definirá os 
critérios de sua admissão. 
 

(B) A lei assegura que o prazo de validade do 
concurso público será de até dez anos, 
prorrogável uma vez, por igual período. 

 

(C) A proibição de acumulação remunerada de 
funções e empregos públicos não se 
estende às sociedades que são apenas 
controladas, direta ou indiretamente, pelo 
poder público. 

 

(D) A lei estabelecerá os prazos de prescrição 
para ilícitos praticados por servidor público 
que causem danos ao erário, ressalvadas 
as respectivas ações de ressarcimento. 

 

Questão 46  
 

Assinale a alternativa CORRETA a respeito do 
princípio orçamentário do equilíbrio.   
 

(A) É o princípio pelo qual as despesas fixadas 
e as receitas estimadas são executadas no 
exercício, cumprindo, dessa forma, a 
disposição da lei orçamentária anual.  
 

(B) O princípio do equilíbrio orçamentário se 
verifica pela suficiência das receitas 
correntes para cobrir as necessidades 
correntes e de capital.  

 

(C) Constitui equilíbrio orçamentário a 
coincidência dos valores estimados com os 
realizados da receita pública e os valores 
fixados e realizados da despesa.  

 

(D) É a visão pela qual o orçamento de 
investimento não ultrapassa as receitas de 
capital dentro do exercício considerado. 

 

Questão 47  
 

“[…] Os números foram detalhados ao G1 pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). No início de 2015, o governo 
anunciou que a verba do Fies para o ano seria de 
cerca de R$ 12,5 bilhões, sendo que R$ 10 
bilhões seriam destinados ao custeio de 
contratos assinados até 2014, e R$ 2,5 bilhões 
para os novos contratos. Depois que a demanda 
por novos contratos de financiamento fez com 
que a verba específica para eles fosse gasta 
inteiramente na edição do primeiro semestre, a 
possibilidade de abertura de uma segunda 
edição, no segundo semestre, ficou suspensa até 
maio, quando o governo confirmou a destinação 
de novos recursos para garantir a reabertura do 
sistema. [...]” (trecho do texto „Gasto do governo 
com Fies em 2015 já soma 52% do orçamento 
previsto‟ do G1 – Educação em 06/07/2015 
disponível <http://g1.globo.com/educacao/noticia 
/2015 /07 /gasto-do- governo- com- fies- em- 2015- 
ja- soma- 52- do-orcamento-previsto.html.>) 
 

Com base no texto acima, assinale a alternativa 
que representa o tipo de orçamento do Fundo de 
Financiamento Estudantil (FIES). 

 

(A) O orçamento programa está intimamente 
ligado ao sistema de planejamento e aos 
objetivos que o governo pretende alcançar. 
 

(B) O orçamento participativo é um mecanismo 
governamental de democracia participativa 
que permite aos cidadãos influenciar ou 
decidir sobre os orçamentos públicos. 

 

(C) No orçamento incremental, a definição dos 
montantes de recursos a serem alocados 
para os programas, ações, órgãos ou 
despesas é feita mediante a simples 
incorporação de acréscimos em cada item 
de despesa, mantendo-se o mesmo 
conjunto de despesas do orçamento 
anterior ou com pequenos ajustes. 

 

(D) O orçamento impositivo está intimamente 
ligado à obrigação da execução de todas 
as emendas legislativas, 
independentemente de apoio à proposta do 
poder executivo. 
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Questão 48  
 

A execução orçamentária e a financeira ocorrem 
concomitantemente, por estarem atreladas uma à 
outra. Havendo orçamento e não existindo o 
financeiro, não poderá ocorrer a despesa. Por 
outro lado, pode haver recurso financeiro, mas 
não se poderá gastá-lo, se não houver a 
disponibilidade orçamentária. Por conseguinte, 
pode-se definir execução orçamentária como 
sendo a utilização dos créditos consignados no 
Orçamento ou Lei Orçamentária Anual – LOA. Já 
a execução financeira, por sua vez, representa a 
utilização de recursos financeiros, visando 
atender à realização dos projetos e/ou atividades 
atribuídas às Unidades Orçamentárias pelo 
Orçamento. Todo o processo orçamentário tem 
sua obrigatoriedade estabelecida na Constituição 
Federal, art. 165, que determina a necessidade do 
planejamento das ações de governo por meio do: 
Plano Plurianual de Investimentos – PPA; Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei 
Orçamentária Anual – LOA. Uma vez publicada a 
LOA, observadas as normas de execução 
orçamentária e de programação financeira do 
Estado estabelecidas para o exercício e lançadas 
as informações orçamentárias, cria-se o crédito 
orçamentário e, a partir daí, tem-se o início da 
execução orçamentária propriamente dita. 
Executar o Orçamento é, portanto, realizar as 
despesas públicas nele previstas, seguindo à 
risca os três estágios da execução das despesas 
previstos na Lei nº 4320/64. Com base no texto 
exposto acima, analise as assertivas: 

 

I. O pagamento consiste na entrega de 
numerário ao credor do Estado, 
extinguindo, dessa forma, o débito ou 
obrigação.  
 

II. A arrecadação consiste na realização, 
pelos contribuintes aos agentes 
arrecadadores ou bancos autorizados 
pelo ente, dos recursos devidos ao 
Estado. 

 

III. O empenho pode ser conceituado como o 
ato emanado de autoridade competente 
que cria para o Estado a obrigação de 
pagamento, pendente ou não, de 
implemento de condição. 

 

IV. A liquidação consiste na verificação do 
direito adquirido pelo credor, tendo por 
base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito. 

 

Assinale a alternativa que ordena os três 
estágios da execução das despesas. 
 

(A) I, III e IV. 
(B) II, III e I. 
(C) II, III e IV. 
(D) III, IV e I. 

 
 
 
 
 

Questão 49  
 

A Constituição Federal estabelece que o 
orçamento é anual. A anuidade também aparece 
expressamente na Lei nº 4320/1964, que 
determina que a lei orçamentária obedeça ao 
princípio da anuidade. 
 

PORQUE 
 

É outro instrumento de controle. A periodicidade 
da autorização obriga os responsáveis pela 
execução do orçamento a manterem diálogo 
constante com o legislativo e com a sociedade. 
 

A respeito dessas duas afirmativas, é CORRETO 
afirmar que: 
 

(A) Apenas a primeira afirmativa é verdadeira. 
 

(B) As duas afirmativas são falsas. 
 

(C) As duas afirmativas são verdadeiras e a 
segunda justifica a primeira. 

 

(D) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a 
segunda não justifica a primeira. 

 

Questão 50  
 

Quando do reconhecimento das receitas, as 
entidades governamentais têm como 
embasamento legal o que determina a Lei nº 
4.320/64, e não os fundamentos contemplados 
nas resoluções do Conselho Federal de 
Contabilidade. Assinale a alternativa que 
expressa o regime de reconhecimento da receita 
e da despesa em acordo com a Lei nº 4.320/1964. 
 

(A) Regime de competência como critério de 
reconhecimento da receita orçamentária e 
regime misto como critério de 
reconhecimento da despesa. 
 

(B) A arrecadação como critério de 
reconhecimento da receita orçamentária e 
a despesa empenhada como critério de 
reconhecimento da despesa. 

 

(C) Regime de competência no 
reconhecimento dos fatos modificativos da 
situação patrimonial líquida, a arrecadação 
como critério de reconhecimento da receita 
orçamentária e a despesa empenhada 
como critério de reconhecimento da 
despesa. 

 

(D) Regime de caixa no reconhecimento dos 
fatos modificativos da situação patrimonial 
líquida, a arrecadação como critério de 
reconhecimento da receita orçamentária e 
a despesa empenhada como critério de seu 
reconhecimento. 
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